Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2018 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 3 lipca 2018 r.

UMOWA Nr

zawarta w dniu…………………………. pomiędzy:
Gminą Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko, REGON 631259465, NIP 7842438290
reprezentowaną przez:
………………………………………………………….
i
………………………………………………………….
zwaną dalej Dotującym,
a
………………………….................................................................................................., zwaną/-ym

dalej

Dotowanym

§ 1. Przedmiot umowy
1. Działając na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519 z późn. zm.) oraz uchwały nr LII/306/18 z dnia 27 czerwca
2018r. Rady Miejskiej Gminy Kłecko w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z
budżetu Gminy Kłecko na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie
ogrzewania węglowego, planowane do realizacji na terenie Gminy Kłecko, Dotujący udziela
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu nowego źródła ciepła, w celu ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy Kłecko.
2. Dotacją będą objęte koszty poniesione w związku z wymianą dotychczasowego źródła ciepła
opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła, tj. zakup i montaż kotłów
olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego,
wymiennika ciepła/węzła cieplnego, kotłów na paliwa stałe*.
§ 2. Sposób wykonania zadania
1. Termin realizacji zadania ustala się do dnia 15.11.2018 r.
2. Dotowany we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dokona doboru nowego źródła
ciepła oraz wyboru jego dostawcy i instalatora.
3. Dotowany oświadcza, że:
a) Posiada tytuł prawny do nieruchomości położonej w …………………., przy ul.
………………… dz. nr ewid. …………….…, obręb…………...………..., lub przysługuje mu tytuł
prawny ………………………. do lokalu nr ……………… przy ul. ……………………………… w

……………………….., położonej w……………………, działka o nr ewid. ………….., obręb
…………..….;*
b) Przy realizacji zadania dopełni wszelkich wymagań formalnych wynikających z
obowiązujących przepisów prawa;
c) Zadanie zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji, niniejszą umową i z
zasadami udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu nowego źródła
ciepła, w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kłecko, określonymi w
uchwale Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr LII/306/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia
inwestycyjne służące ochronie powietrza.
4. Ponadto Dotowany oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią Uchwały Nr LII/306/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. Rady Miejskiej
Gminy Kłecko w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy
Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza i akceptuje jej
warunki oraz wymagania;
b) dotacja nie będzie pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, a finansowanych
z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).
5. Dotowany ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w
związku z realizacją zadania.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących niewykonanie zadania, Dotowany
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Urząd Miejski Gminy Kłecko.
7. Dotowany wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Dotującego w dowolnej formie w prasie,
radiu, telewizji, internecie oraz innych publikatorach adresu nieruchomości, na której
przeprowadzono inwestycję, przedmiotu i celu, na który przyznano środki oraz informacji o
wysokości przyznanych środków. Wymienione powyżej dane będą rozpowszechniane
wyłącznie w celach informacyjnych i statystycznych.
§ 3. Wysokość dotacji oraz sposób jej wypłaty
1. Dotowanemu zostaje przyznane, na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji oraz na
warunkach określonych w umowie, dofinansowanie w wysokości ………zł (słownie: …………).
2. W przypadku przedstawienia do rozliczenia faktury o innej niż zadeklarowana kwota dotacji,
przyznana na mocy niniejszej umowy, dotacja będzie wynosić nie więcej niż 50 % rzeczywistej
ceny zakupu ekologicznego źródła ciepła, wynikającej z faktury jednocześnie nie więcej niż
2500,00 / 2000,00* zł, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy z powyższego będzie wynikać,
iż kwota dotacji po zmianie jest wyższa od zadeklarowanej we wniosku, przyznana zostanie
kwota wskazana w ust. 1.
3. Wypłata dotacji nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o rozliczenie
dotacji, przelewem na rachunek Dotowanego, wskazany we wniosku o rozliczenie dotacji.
4. Za datę przekazania dotacji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Dotującego.
5. Dotowany oświadcza, że jest właścicielem rachunku bankowego wskazanego we wniosku o
udzielenie dotacji.
§ 4. Rozliczenie dotacji
1. Po zrealizowaniu inwestycji, w terminie 30 dni od jego zakończenia, jednak nie później niż do
30 listopada 2018 r., Dotowany przedłoży w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, pisemne

zgłoszenie zakończenia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wnioskiem o
rozliczenie dotacji stanowiący wniosek o wypłatę dotacji, wraz z następującymi załącznikami:
a) Oświadczenie o wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego z zakresu ochrony
powietrza, obejmującego wymianę: dotychczasowego źródła ciepła opartego na paliwie
stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła;
b) imienne faktury VAT lub rachunki określające koszty zakupu z potwierdzeniem zapłaty
(oryginał do wglądu). Podstawą rozliczenia dotacji będzie faktura VAT lub rachunek na
zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania. Z przedłożonej faktury VAT lub rachunku
musi wynikać kwota poniesiona na zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła.
Faktura VAT lub rachunek winien być prawidłowo wystawiony pod względem
merytorycznym i rachunkowym.
2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o rozliczenie dotacji, Dotujący wzywa
pisemnie Dotowanego do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
3. Niezastosowanie się do wezwania stanowi podstawę do odmowy wypłacenia przyznanej
kwoty dotacji.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do zakresu wykonania zadania, Dotujący
zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień potwierdzających wykonanie
zadania w całości.
5. Dotowany związany jest zasadami udzielania dotacji określonymi w uchwale Rady Miejskiej
Gminy Kłecko 2017 r. LII/306/18 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące
ochronie powietrza tj. na okres 5-ciu lat, liczony od dnia przekazania dotacji.
6. Obowiązek rozliczenia przyznanej dotacji stosownie do przepisów prawa spoczywa na
Dotowanym.
7. Podstawę do wypłaty dotacji, stanowi protokół z kontroli przeprowadzonej po zakończeniu
zadania przez upoważnione przez Dotującego osoby, w celu sprawdzenia i udokumentowania
prawidłowego wykonania oraz funkcjonowania przedmiotu dotacji.
§ 5. Kontrola zadania
1. Dotujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez Dotowanego.
2. Kontrolę przeprowadza co najmniej 2 upoważnionych przez Dotującego członków Komisji, w
miejscu realizacji zadania.
3. Dotowany jest zobowiązany do udostępnienia na każde wezwanie osób, o których mowa w pkt
2, wszelkiej niezbędnej dokumentacji do zweryfikowania prawidłowości wykonania zadania.
4. Zakres kontroli obejmuje:
a) sprawdzenie zgodności wykonania zadania z niniejszą umową i zasadami określonymi w
uchwale Rady Miejskiej Gminy Kłecko LII/306/18 z dnia 27 czerwca 2018r., w szczególności
przeprowadzenia kontroli w miejscu, w którym zainstalowano nowe ekologiczne źródło
ciepła,
b) udokumentowanie zrealizowanego zadania.
5. Dotowany wyraża zgodę na kontrolę realizacji zadania przez upoważnione przez Dotującego
osoby od momentu podpisania umowy do upływu okresu trwałości zadania, tj. przez okres 5
lat liczony od dnia przekazania dotacji, w celu sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z
przedłożonymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia.
6. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
Dotowany otrzymuje 1 egzemplarz protokołu.

7. Protokół podpisywany jest przez Dotowanego oraz przez osoby przeprowadzające kontrolę.
8. Dotowany może wnieść uwagi do protokołu w terminie 7 dni od dnia jego podpisania. Uwagi
do protokołu uznaje się za złożone w terminie, jeśli zostaną doręczone do Urzędu Miejskiego
Gminy Kłecko w ww. terminie do ich wniesienia.
9. Dotujący po dokonaniu analizy uwzględnia lub odrzuca wniesione uwagi.
§ 6. Zwrot udzielonej dotacji i naliczenie odsetek
1. Dotowany zwróci dotację w przypadku:
a) zaprzestania, w okresie trwałości zadania, o którym mowa w § 4 ust. 5, korzystania z
dofinansowanego źródła ciepła i po przystąpieniu do korzystania z innego (drugiego)
źródła ciepła wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla odsetek podatkowych;
b) odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 5 ust. 5, wraz z odsetkami podatkowymi.
2. Dotacja podlegająca zwrotowi wraz z odsetkami podatkowymi, zostanie zwrócona na rachunek
bankowy Dotującego, w terminie określonym w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.
§ 7. Odmowa wypłacenia dotacji
Dotujący odmawia wypłaty dotacji w przypadku stwierdzenia:
a) niewykonania Inwestycji określonej w § 1.
b) niezrealizowania zadania w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
c) niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 8. Rozwiązanie umowy
1. Umowa może być rozwiązana:
a) na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie
mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i za które nie ponoszą odpowiedzialności,
a które uniemożliwiają wykonanie umowy,
b) przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku odmowy poddania się
kontroli, o której mowa w § 5 ust. 5.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ppkt. a-c umowa zostaje rozwiązana ze
skutkiem natychmiastowym.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Integralną częścią umowy są załączniki:
a) Wzór oświadczenia Wnioskodawcy o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną- załącznik Nr
1,
b) Wzór zgłoszenia zakończenia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – załącznik Nr 2,
c) Wzór wniosku o rozliczenie dotacji – załącznik Nr 3,
d) Wzór protokołu kontroli nieruchomości po zakończeniu zadania – załącznik Nr 4.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy Strony
będą rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Dotującego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

………………………………………………………….

……………………………………………………….

Dotujący

Dotowany

-------------------------------------------------------------------------------------------* wypełnić odpowiednio

Załącznik Nr 1 do umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kłecko w roku
2018 na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej Gminy Kłecko Nr LII/306/18 z dnia 27 czerwca 2018r.

OŚWIADCZENIE

Dotowany oświadcza, że zapoznał się z następującą informacją Dotującego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kłecko, ul. Dworcowa
14, 62-270 Kłecko;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kłecko jest radca prawny Łukasz Gąsiorek,
Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy, tel. 61 424 40 33, e- mail: lukasz.gasiorek@lesny.com.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kłecko
w roku 2018 na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr LII/306/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia i
rozliczenia dotacji;
e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
f) odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie inne organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane
nie będą przekazywane do państw trzecich;
g) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO

Kłecko, dnia…………………………..

…………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2 do umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kłecko w roku
2018 na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr LII/306/18 z dnia 27 czerwca 2018r.

……………………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………
Imię i nazwisko/Nazwa

………………………………………………
………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziba

………………………………………………
Nr telefonu

Burmistrz Gminy Kłecko
Urząd Miejski Gminy Kłecko
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko

Zgłoszenie zakończenia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
Informuję, iż w dniu ……………………………………zakończono prace związane z wymianą dotychczasowego
źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła: ……………………………………
(podać rodzaj źródła) w budynku/lokalu* zlokalizowanym w ………………………………………………………....…,
ul. …………………………………… na działce o nr ewid. ………………………………, obręb ………………………………...
* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

Załącznik Nr 3 do umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kłecko w roku
2018 na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej Gminy Kłecko Nr LII/306/18 z dnia 27 czerwca 2018r.
……………………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………
Imię i nazwisko/Nazwa

………………………………………………
………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziba

………………………………………………
Nr telefonu

Burmistrz Gminy Kłecko
Urząd Miejski Gminy Kłecko
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kłecko w roku 2018 na
przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza na podstawie na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej Gminy Kłecko Nr LII/306/18 z dnia 27 czerwca 2018r.
W związku z zawartą umową Nr……………………. z dnia ………………..o udzielenie dotacji celowej w
kwocie:……………………………………………………………………. na dofinansowanie kosztów zakupu nowego
źródła ciepła tj.
………………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………………….
(podać rodzaj źródła)

Wnoszę o wypłatę dotacji do zrealizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnie z w/w umową,
w budynku/lokalu* zlokalizowanym w ……………………..…ul. …………………………………… na działce o nr
ewid. ………………………………, obręb……………………………………………...
*niepotrzebne skreślić
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego z zakresu ochrony powietrza,
obejmującego wymianę: dotychczasowego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe
ekologiczne źródło ciepła.
2. Imienne faktury VAT lub rachunki określające koszty zakupu z potwierdzeniem zapłaty.
…………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy

Załącznik Nr 4 do umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kłecko w roku
2018 na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej Gminy Kłecko Nr LII/306/18 z dnia 27 czerwca 2018r.

Kłecko, dnia…………………………….
Protokołu kontroli nieruchomości po zakończeniu zadania
1. Informacje dotyczące Dotowanego:
Imię i nazwisko/ Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Data zgłoszenia zakończenia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego: ……………………………………
2. Podstawa wykonania prac: Umowa Nr …………………………….zawarta w dniu…………………………
3. Zakres wykonanych prac:
1) Zdemontowano /Nie zdemontowano* przeznaczony do likwidacji kocioł (określić
rodzaj): ………………………………………………………………………………………………………………………..;
2) Zainstalowano/Nie zainstalowano* nowe źródło ciepła:
Rodzaj kotła/urządzenia ……………………………………………………..……..;
Producent /firma………………………………………………………… o mocy …………………….kW;
Nr fabryczny……………………………………………………………………………….
3) Dokonano uruchomienia/nie uruchomiono* zainstalowanego źródła ciepła.
4. Dotowany oświadcza, że dotychczasowe źródło ciepła zostało zdemontowane, a wykonane
prace modernizacyjne wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
5. Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………...

Podpisy:
1.

Dotowany:

……………………………………………………………
2.

Przedstawiciele Dotującego:

……………………………………………………………
…………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić

